
Школска 2022/2023. година 

Уговор о студентској стипендији 

Закључен између ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ, Српска 
академија наука и уметности, Улица Кнеза Михаила 35, Београд и 

студента  
 (презиме, име једног родитеља и име) 

из  

 (место сталног боравка, улица и број) 

ЈМБГ  

 

Члан 1. 
Овим уговором о стипендији Задужбине Николе Коњевића И Ружице Грегорић Коњевић (у 

даљем тексту давалац стипендије) обавезује се да студенту  
____________________________________________________________________________________ 
(у даљем тексту корисник стипендије) обезбеди исплату стипендије за одговарајућу годину студија, у 
складу са одлуком даваоца стипендије о додели и висини рате стипендије за текућу школску годину, а 
корисник стипендије обавезује се да одобрену стипендију користи како је овим уговором утврђено. 

Члан 2. 
Стипендија из Члана 1. овог уговора исплаћује се у 10 једнаких рата. Износ једне рате износи 

17000 (седамнаест хиљада) динара. Рате стипендије се не исплаћују за месец јул и месец август. Рате 
стипендије које треба исплатити добитнику стипендије од 01.10.2022. године до доношења одлуке о 
добитнику стипендије, исплаћују се у најкраћем технички изводљивом року од дана доношења одлуке о 
добитнику стипендије. 

Износ рата стипендије и става 1 овог члана исплаћује давалац стипендије, односно овлашћена 
банка преко текућег рачуна корисника. Корисник је дужан да отвори текући рачун најкасније у року од 30 
дана од дана потписивања овог уговора. 

Члан 3. 
Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије из Члана 1. oвог уговора у 

случају: нетачно приказаних података; када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик 
давања по другом основу; исписа са студија физике; непружања доказа да је уписао летњи семестар 
текуће школске године или непружања доказа да је одслушао све предмете зимског семестра 
предвиђене студијским програмом (најкасније у року од 15 дана од почетка летњег семестра); 
непружања доказа које је предмете положио у току школске године за коју је стипендиран и непружања 
доказа да је остварио најмање 80% ЕСПБ предвиђених студијским програмом за студијску годину 
(најкасније 15 дана након завршетка школске године) - уверење од студентске службе факултета на коме 
студира; у случају неодазивања на разговор са представником Задужбине или представником спонзора, 
који може бити организован уживо или преко неке од on-line платформи (у договору са захтеваоцем 
разговора а најкасније у року од 10 дана од захтева); у другим случајевима, у складу са законом. 
 У случају да добитник стипендије већ прима кредит или стипендију или сличан облик давања по 
другом основу, а жели да добија и користи стипендију Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић 
Коњевић, дужан је да се писмено одрекне кредита или стипендије или сличног облика давања по 
другом основу а коју већ добија, у року од 15 дана од потписивања овог уговора. 

Члан 4. 
У случају спора по овом уговору надлежан је Први основни суд у Београду. 

Члан 5. 
Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих се један налази код даваоца 

стипендије, а други код корисника стипендије. 
 
 
Дана __________________ године. 
 
               Корисник стипендије               За даваоца стипендије 
 
______________ _________________               

________________________________ 
(пуно име и презиме, писаним словима)       (печат и потпис овлашћеног лица) 
 

  


